
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A INCORPORAR REFERÈNCIES
AL NO-BINARISME, AL NOM "SENTIT" I A LA DIVERSITAT FAMILIAR ALS

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En juliol de 2020 presentàvem un prec perquè la documentació administrativa que 
generara l’Ajuntament d’Alcoi tinguera en compte la diversitat sexual i de gènere. El 
prec es va acceptar i se’ns va dir que s’estava treballant en el tema a més de treballar 
en el pla local LGTBIQ+.

Volem plantejar algunes accions concretes que ja estan habilitant diverses 
administracions i que són fàcils d’implementar a diversos tràmits administratius.

- Nom "sentit":

Facilitar el reconeixement a les persones trans amb la inclusió del nom "sentit" (nom 
del gènere amb què s'identifica) a documents i identificacions, mentre no puguen 
tramitar el canvi del nom del DNI (nom que se li va assignar en néixer). D'aquesta 
manera es permet que les persones trans puguen ser tractades i anomenades d'acord 
amb el gènere amb què s'identifiquen (independentment de si tenen o no el canvi fet 
en el seu DNI).

Es podria incloure un apartat als formularis que diga alguna cosa semblant a:

- Nom sentit (aquest espai s’ha d'emplenar en cas que la persona trans (transgènere, 
transsexual) s'identifique amb un nom diferent del que consta en el seu document 
d'identificació oficial):

- Casella gènere no binari:

Incloure en els documents administratius, especialment els formularis, la referència a 
les persones que no s'identifiquen com a dones ni com a homes, sempre que siga 
necessari sol·licitar el gènere de les persones. Garantir l'expressió del no-binarisme i el
nom sentit són elements importants que contribueixen al lliure desenvolupament de la 
personalitat.



- Diversitat familiar:

Que les famílies homoparentals i les monoparentals puguen fer constar la identitat de 
les dues persones del mateix gènere o una sola persona progenitora, en els tràmits o 
gestions perquè siga inclusiu per aquestes famílies. Que no calga especificar 
mare/pare, atenent així les diverses orientacions sexuals i identitats de gènere de les 
persones que conformen una família.

Creiem que són mesures fàcils d’implementar que poden començar a incloure’s en poc
temps als formularis i no esperar més.

Per tot açò, plantegem els següents precs:

PRIMER- Que als diversos formularis de l’Ajuntament d’Alcoi s’habilite un apartat on 
es puga facilitar el nom "sentit".

SEGON- Que als formularis on es consulte pel gènere s’incloga una casella de gènere 
no binari per garantir l’expressió del no-binarisme.

TERCER- Que als formularis on siga adient no calga especificar mare/pare per tal de 
tenir en compte la diversitat familiar.

QUART- Que aquestes propostes s’incloguen al pla local LGTBIQ+ en 
desenvolupament.

Alcoi, 3 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


